
 

 

 
 

 
 

XIX        DEL CONCURS 
DE FALLES INNOVADORES I EXPERIMENTALS 

(2016) 
 
 

L’                      ,          del Servici de Cultura Festiva, 
convoca per a l’any 2016 la XIX        del Concurs de Falles 
Innovadores i Experimentals. Esta                  per les 
disposicions establides en les següents 
 

BASES 
 
1. Objectiu i finalitat de la XIX        
 
L’objecte  ’                                                    de les 
comissions falleres (gran i infantils)                                 

                                                          de les 
noves propostes de les falles que, pels seus elements, tractaments 
de temes i materials, tinguen un concepte innovador i 
experimental. 
 
2         pressupos           s’imputaran els premis 
 

El financ ament dels premis relatius a esta        s’         a 

l’                         EF580-33800-48100, conceptuada com a 
                                                              del 
pressupost municipal del 2016. 

 
3. Import dels premis 
 
                         de les propostes innovadores i 
experimentals de les falles, es concediran els premis següents, 
agrupats en dos categories (gran i infantil): 
 



 

 

Falles grans: 
 

- Un primer premi de: 2.000,00 € i estendard 

- Un segon premi de: 1.400 00€ i estendard. 

- Un tercer premi de: 900,00 € i estendard. 
 
Falles infantils: 
 

- Un primer premi de: 1.000,00 € i estendard 

- Un segon premi de: 700,00 € i estendard 

- Un tercer premi de: 400,00 € i estendard 
 

A més a més, dins de cada categoria  ’          tres mencions, 
sense dotació econòmica però amb estendard, per a destacar 
aspectes especialment singulars o meritoris dels projectes de les 
falles presentades a concurs.  
 
De conformitat amb la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la 
qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’       
                                 siques;               de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 5/2004, de 5 de marc                          ries (BOE, 

28 de novembre de 2014),                                      del 

19 % per a l’any 2016. 
 
4. Requisits i acreditació dels participants 
 
Podran participar en el concurs les comissions falleres (grans i 
infantils) del                                                        
                                                       s’          
           ’   certificat expedit per la Secretaria General de la 
Junta Central Fallera. 
 
5.       competent 

 
L’ò                                                     la Junta de 

Govern Local, en virtut de la           acordada mitjanc ant la 

r         de l’Alcaldia número 20, de data 26 de juny del 2015. 
 



 

 

6. Forma, termini i lloc per a presentar                 
acreditativa dels requisits que han de complir els 

participants i per a presentar els treballs 
 
6.1. Forma 
 
La sol·licitud d’                          d’un                       
                                                           i 
acompanyad                     que s’indica: 
 
− Número de la c        fallera. 
−       de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria a què es 
presente), a           DIN A4. 

−           a escala del lloc de l’emplac ament. 

−    ò                                                          
                                             real, materials i 
pressupost. S’h  poden                                         que es 
considere                          de l’autoria. 
 
A la documentació referida  ’h   ’         el requisit dels 
participants exigit en la base 4. 
 
     mateix, ha d’aportar-se un                               
s’                        fallera no està sotmesa a               

             h       per a obtindre la co                       que 
establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
Es podran presentar al concurs qualsevol tipus de projectes amb 
total llibertat de plantejament i realització. Els projectes presentats 
han d               
 
Els projectes han de construir-se construiran en material 
combustible i es valorarà                de materials no contaminants 
ni perjudicials per al medi ambient. 

 
6.2. Termini 
 

El termini  ’                del 29 de febrer al 10 de marc  del 2016  

        inclusivament) en horari de 17.30 a 20.00 hores, de 
dilluns a divendres. 



 

 

 
6.3. Lloc 

 
                     i la resta de requisits assenyalats en la base 
6.1  ’h   de presentar en la secretaria de la Junta Central Fallera, a 
l’avinguda de la Plata,                   
 
                                                              
aportada i de les dades facilitades per les comissions falleres 
participants, d’                                            
                       de Dades amb C        Personal. 
 
7.                                          de premis. 

 
                                                     de premis seran 
el disseny i la creativitat de la falla, així com els materials emprats 
per a construir-la. A la                               el primer 
premi, i el segon i tercer premis es concediran           dels mèrits 
valorats. 
 
8.            i funcionament del jurat 
 
8.1. El jurat de cada categoria estarà format per cinc membres, 
entre els quals hi haurà representants de les àrees de la il·lustració, 
el disseny gràfic, les arts plàstiques, les Falles i la literatura. La 
secretaria del jurat recaurà en la Secretaria General  ’      de la 
Junta Central Fallera. 
 
Les decisions del jurat constaran en una                              
                        del jurat de les falles infantils es farà el dia 
15 de març de 2016 i la reunió del jurat de les falles grans es farà 

el dia 16 de marc   de 2016.  

 
8.2. El j     h     de remetre l’acta al Servici de Cultura Festiva, 
als efectes de fer                                              dels 

premis. El jurat pot declarar desert els premis si considera que els 
projectes de falla presentats no reunixen el concepte innovador i 
experimental propi del concurs. 
 
8.3. El regidor delegat de Cultura Festiva és competent per a 
impulsar i instruir el procediment.  
 



 

 

9.                                    
 

                 per a resoldre i notificar                     de 
sis mesos, a comptar de l’       de la                             
                                             
 
10.            
 
De conformitat amb el que establix l’article                   
 0                                                  
                          i del Procediment                     
tots els actes integrants d’                                       
a                                                      en el tauler 

edictes de la Junta Central Fallera i de l’                        
 
11.            
 
11.1. La pa           en la XVIII e      del Concurs de Falles 
Innovadores i Experimentals                            d’      
bases per part dels participants. 
 
11.2. Qualsevol dubte que puga                                      
           resolta pel jurat. Els possibles dubtes  ’h   de remetre a 

l’adrec                   ò    <jcf@fallas.com>, o consultar-se en el 

telèfon 96 352 17 30. 
 
12. Abonament dels premis 
 
12.1. Les entitats que resulten premiades, de conformitat amb la 
base 28a.14.3 de les d’         del Pressupost Municipal de 2016, 
han d’acreditar que estan                                           i 
amb la Seguretat Social, i en el compliment de les             
            davant de l’Ajuntament, la qual cosa  ’               
      d’un informe del GER sobre l’           de deutes.       
d’                                                      de 

reintegrament, per a la qual cosa presentaran les declaracions 
oportunes. 
 
12.2.                                      del primer, segon i 
t                  del 100 % de l’import respectiu  ’     , amb una 
retenció        del 19 %. 
 



 

 

13.   gim j   dic 
 

Esta edició           pel que establix la base 28 d’         del 
Pressupost de l’                       per a l’     0        
                                   com pel que preveu la Llei 
38/2003, de 16 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006,                  
S     ò        s’hi aplicaran les restants normes de dret 
administratiu i, si no n’hi ha, les de dret privat. 

 
 
 
 
 


